TÄRKEIMMÄT KALASTUALUEET POSIOLLA
LIVOJOKI

KOROUOMAN ALUE

Kalalajit: Taimen, harjus, hauki, ahven ja siika

Kalalajit: Taimen, harjus, hauki, ahven ja särkikalat.

Menetelmät: Sallittuja kalastusmenetelmiä ovat heittouistelu ja
perhokalastus

Menetelmät: Sallittuja kalastusmenetelmiä alueella ovat
viehekalastus, perhokalastus, tuulastus sekä pilkintä ja onginta.

Kalastusluvat: Metsähallituksen koko maan vapalupa,
kalastonhoitomaksulla viehekalastus ja jokamiehen onginta- ja
pilkintäoikeus eivät oikeuta kalastamaan Livojoen
virkistyskalastusalueella. Alueellisia vapakalastuslupia voi ostaa
seuraavista paikoista (3 h, 1 vrk, 1 vko, perhelupa):

Kalastusluvat: Kalastamiseen tarvitaan kalastonhoitomaksu tai
Metsähallituksen valtakunnallinen kalastuslupa. Jokamiehen
onginta- ja pilkintäoikeus oikeuttaa kalastamaan Korouomassa.
Lupia voi ostaa seuraavista paikoista:

1.
2.
3.

4.

Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna
arkisin klo 8-16: 020 69 2424
Internetistä http://www.eraluvat.fi/
Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi
Mobiilipalvelusta



Soita haluamasi lupatyypin numeroon ja näppäile
kalastusalueen numero neljällä numerolla. (Livojoki 2599)
- 3 tuntia: 0600–551639 (9,01 e + mpm)
- Vuorokausi: 0600–551640 (14,02 e + mpm)
- Alle 18-v (3-tuntia): 0600–551642 (4,51 e + mpm)
- Alle 18-v (vrk): 0600–551643 (7,01 e + mpm)



Odota 10–15 sekuntia kunnes kuulet lopputiedotteen
”kiitoksia soitostasi”, sulje puhelimesi



Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi, säilytä
viesti luvan voimassaolon ajan.



Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen
valvojalle pyydettäessä.

1.
2.
3.

Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna
arkisin klo 8-16: 020 69 2424
Internetistä http://www.eraluvat.fi/
Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi
Mobiilipalvelusta





Puhelu veloitetaan matkapuhelinlaskullasi.
Neste Posio (Uimaniementie 7),
puh. 016 3721 621)

Muista aina myös
kalastonhoitomaksu:
www.eraluvat.fi, 020 69 2424,
Luontokeskukset ja R-kioskit
Vuosi: 39 €
Viikko 12 €
Vuorokausi: 5 €

4.

Soita haluamasi lupatyypin numeroon:
Useimmille vapa-alueille voi ostaa luvan kännykällä
(Huom! ei perhelupia). Kaikille vapa-alueille on yhteiset
valtakunnalliset numerot. Puhelun aikana näppäillään
vapa-alueen nelinumeroinen tunnus, joka näkyy mm.
aluekohtaisella sivulla. Viikon lupaa tilatessasi, näppäillään
aloituspäivämäärä.
Aikuisten kännykkälupanumerot:
0600 55 1639 - 3 tunnin lupa (heti voimaan)
0600 55 1640 - 1 vrk:n lupa (heti voimaan)
0600 55 1641 - 1 viikon lupa (näppäillään
aloituspäivämäärä)
Alle 18-vuotiaiden kännykkälupanumerot:
0600 55 1642 - 3 tunnin lupa (heti voimaan)
0600 55 1643 - 1 vrk:n lupa (heti voimaan)



Odota 10–15 sekuntia kunnes kuulet lopputiedotteen
”kiitoksia soitostasi”, sulje puhelimesi



Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi, säilytä
viesti luvan voimassaolon ajan.



Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen
valvojalle pyydettäessä.



Puhelu veloitetaan matkapuhelinlaskullasi.
Neste Posio (Uimaniementie 7),
puh. 016 3721 621)

LIVOJÄRVI

(YHTEISKALASTUSALUE)

Kalalajit: Järven luontaisia saalislajeja ovat taimen, siika, made,
muikku, hauki sekä ahven. Istukaslajina on taimen.
Menetelmät: Sallittuja kalastusmenetelmiä järvessä ovat
heittokalastus, uistelu, onkiminen ja pilkkiminen.
Kalastusluvat: Kalastonhoitomaksulla viehekalastus ja jokamiehen
onginta- ja pilkintäoikeus oikeuttavat kalastamaan Livojärvessä.
Metsähallituksen valtakunnallinen vapalupa ei oikeuta kalastamaan
Livojärvessä. Alueellisia vapakalastuslupia voi ostaa seuraavista
paikoista:
1.
2.
3.

4.

Erälupien puhelinpalvelusta, joka on avoinna
arkisin klo 8-16: 020 69 2424
Internetistä http://www.eraluvat.fi/
Verkkokauppa: https://verkkokauppa.eraluvat.fi
Mobiilipalvelusta



Soita haluamasi lupatyypin numeroon ja näppäile
kalastusalueen numero neljällä numerolla. (Livojärvi
2595)
- Vuorokausi 0600 55 1640 (7,01 € + mpm)
- Viikko 0600 55 1641 (12,02 € + mpm)
- Alle 18-v vuorokausi 0600 55 1643 (3,50 € + mpm)
- Alle 18-v viikko 0600 55 1644 (6,01 € + mpm)



Odota 10–15 sekuntia kunnes kuulet lopputiedotteen
”kiitoksia soitostasi”, sulje puhelimesi



Odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi, säilytä
viesti luvan voimassaolon ajan.



Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen
valvojalle pyydettäessä.



Puhelu veloitetaan matkapuhelinlaskullasi.
Neste Posio (Uimaniementie 7),
puh. 016 3721 621)

TÄRKEIMMÄT KALASTUALUEET POSIOLLA

KIRINTÖJÄRVI

KITKAJÄRVEN YHTEISLUPA-ALUE

Kalalajit: Taimen, harjus, siika, muikku ja ahven

Kalalajit: Taimen, siika, harjus, muikku, hauki ja ahven

Menetelmät:
Sallittuja kalastusmenetelmiä järvessä ovat uistelu, onkiminen ja
pilkkiminen.

Menetelmät: Sallittuja kalastusmenetelmiä järvessä ovat uistelu,
onkiminen ja pilkkiminen.

Kalastusluvat: Kalastonhoitomaksu ja jokamiehen onginta- ja
pilkintäoikeus oikeuttaa kalastamaan Kirintöjärvessä. Alueen
uistelulupia (1 vrk, 3 vrk tai kausilupa) voi ostaa seuraavasta
paikasta:
- Lomakeskus Himmerki (Himmerki 8),
puh. 044 0352 602

ETELÄ-POSION KALASTUSALUE

Alueen rajat: Lupa-alue käsittää koko Kitkajärven, sekä Posion
että Kuusamon puoleiset osat, eli yhteensä noin 26 500 ha.

Kalastusluvat: Alueen lupia (1 vrk, 3 vrk, 1 vko tai kausilupa) voi
ostaa seuraavista paikoista:
1.
2.
3.
4.

Neste Posio (Uimaniementie 7),
puh. 016 3721 621
Lomakeskus Himmerki (Himmerki 8),
puh. 044 0352 602
Mourusalmen majat (Kirintöjärventie 2),
puh. 0400 369 080
Internetistä:
- Stella Polariksen verkkokaupasta:
http://www.stellapolaris.fi/

Alueen rajat: Kokonaispinta-ala on 29 958, 7 ha.
Kalastusalueeseen kuuluu 12 osakaskuntaa, joiden vesipinta-ala
on 21 966,1 ha. Suurimmat järvet ovat Kitkajärvi, Livojärvi,
Posiojärvi, Kynsijärvi ja Kaukuajärvi.
Kalalajit: Tietoa mm. Livojoen ja Kitkajärven kalalajeista löytyy
niiden alueiden alta.
Menetelmät: Sallitut menetelmät voi tarkistaa eri osakaskuntien
edustajilta. Yhteystietoja mm. Posion kalastusoppaassa sekä
osoitteessa www.lapinkalatalouskeskus.fi/osakaskunnat/
http://www.etela-posionkalastusalue.net/
Kalastusluvat: Alueen lupia voi ostaa seuraavista paikoista:
1.
2.
3.
4.

Lisätietoja:
POSION MATKAILUNEUVONTA
(Pentik-mäki, Anu Pentik Galleria)
Maaninkavaarantie 5, 97900 Posio
sähköposti: matkailu.neuvonta@posio.fi
puh: +358 44 767 4218

Muista aina myös
kalastonhoitomaksu:
www.eraluvat.fi, 020 69 2424,
Luontokeskukset ja R-kioskit
Vuosi: 39 €
Viikko: 12 €
Vuorokausi: 5 €

Neste Posio (Uimaniementie 7),
puh. 016 3721 621
Lomakeskus Himmerki (Himmerki 8),
puh. 044 0352 602
Mourusalmen lomamajat (Kirintöjärventie 2)
puh. 0400 369 080
Verkkokaupasta
http://kalakortti.com/

